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Lahir di Jakarta, 14 Febuari 1982. Alumni Program Studi Arkeologi (S1) Universitas
Indonesia dan saat ini masih meyelesaikan studi Pascasarjananya di Universitas yang sama.
Bergabung dengan Balai Arkeologi Sumatera Selatan (dahulu Palembang) sejak tahun 2010
dan kini berstatus sebagai Peneliti. Tulisannya telah dimuat di sejumlah jurnal ilmiah dan
buku di Indonesia.
KARYAMANTHA SURBAKTI
Penulis dilahirkan di Medan, 3 Oktober 1984 . Alumni Jurusan Arkeologi (S1) Universitas
Udayana Denpasar dan kini bekerja sebagai Peneliti di Balai Arkeologi Maluku dengan
kepakaran Prasejarah. Tulsiannya telah dimuat di beberapa jurnal dan buku ilmiah di dalam
negeri.
RETNO PURWANTI
Penulis lahir pada tanggal 31 Oktober 1965 di Yogyakarta. Saat ini bekerja sebagai peneliti
senior di Balai Arkeologi Sumatera Selatan dengan fokus kajian arkeologi Permukiman
serta Peninggalan dari Masa Klasik Hindu-Buddha dan awal pengaruh Islam di Sumatera.
Setelah menyelesaikan studi Pasca Sarjana, penulis saat ini masih melanjutkan studi
Doktoral di salah satu Universitas terkemuka di Palembang. Selain berperan sebagai
peneliti, penulis juga aktif mengajar di universitas yang berada di kota Palembang.
HAFIFUL HADI SUNLIENSYAR
Hafiful Hadi Sunliensyar lahir di desa Siulak Panjang Kerinci pada tanggal 18 Februari
1994.Penulis merupakan alumni Universitas Negeri Jambi pada program studi Pendidikan
Fisika. Semasa kuliah pernah menjadi ketua pelaksana program kreativitas mahasiswa
pengabdian masyarakat mengenai pengajaran aksara Incung pada siswa sekolah menengah
di Kota Jambi dengan bantuan biaya dari DIKTI. Karena ketertarikan pada sejarah dan
budaya Kerinci, penulis aktif menulis di berbagai media elektronik seperti Kompasiana dan
blog pribadinya.
MUHAMMAD FADHLAN SYUAIB INTAN
Penulis dilahirkan di Makassar, 21 November 1958. Alumni Teknik Geologi Universitas
Hassanuddin (S1), sejak tahun 1988 telah bergabung dengan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Bidang kepakarannya yaitu studi Geoarkeologi yang ahlinya masih sangat jarang di
Indonesia. Saat ini penulis berstatus Peneliti dan tulisannya telah dimuat di sejumlah buku
serta jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional.

PANDUAN PENULISAN JURNAL ARKEOLOGI SIDDHAY ATRA
BALAI ARKEOLOGI SUMATERA SELATAN
Cakupan Isi
Jurnal Arkeologi Siddhayatra memuat karya tulis hasil penelitian, pemikiran ilmiah, kajian tentang arkeologi
dan ilmu terkait yang didukung data referensi yang akurat. Jurnal terbit dua kali dalam setahun setiap bulan
Mei dan November.
Petunjuk Umum
1. Naskah hasil pemikiran orisinil yang belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain
2. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
3. Minimal 10 halaman, dan maksimal 20 halaman termasuk tabel, ilustrasi, lampiran dan daftar pustaka.
4. Judul, abstrak, dan kata kunci harus ditulis dalam dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Inggris).
5. Ditulis dengan menggunakan MS W ord (.doc, .docx, .rtf) pada kertas ukuran A4, font Times New Roman
ukuran 12, spasi 1,5. Batas atas, batas bawah, tepi kiri, dan tepi kanan masing-masing 3 cm. Jumlah
minimal sepuluh halaman dan maksimal dua puluh halaman.
6. Penyebutan istilah di luar Bahasa Indonesia harus ditulis dengan huruf miring (italic).
Struktur Karya Tulis Ilmiah
1. Judul
2. Nama, afiliasi penulis, alamat kantor/rumah, alamat surel/email
3. Abstrak (bahasa Indonesia dan Inggris)
4. Kata kunci ditulis di bawah abstrak dan masing-masing dipisahkan dengan titik koma/semicolon (;)
5. Pendahuluan (meliputi latar belakang, permasalahan, tujuan, ruang lingkup, landasan teori/konsep/
tinjauan pustaka, hipotesis [opsional], dan metode penelitian)
6. Hasil dan pembahasan (ditulis ekplisit yang memuat paparan data, dan analisis. Termasuk ilustrasi :
gambar, tabel, grafik, foto, diagram, dan sebagainya yang dirujuk di dalam badan tulisan)
7. Penutup (kesimpulan/saran/rekomendasi)
8. Daftar Pustaka (minimal 10 pustaka)
9. Ucapan terima kasih (opsional)
10. Lampiran (opsional)
11. Biodata penulis
Penulisan Judul
1. Judul harus mencerminkan isi tulisan, efektif, dan tidak terlalu panjang.
2. Judul Bahasa Indonesia diketik rata tengah (center) dengan huruf kapital tebal (bold) menggunakan font
Times New Roman ukuran 14.
3. Judul Bahasa Inggris diketik dibawah judul Bahasa Indonesia dengan huruf kapital di setiap awal kata,
ditebalkan (bold), dimiringkan (italic), dan rata tengah (center).
4. Apabila judul menggunakan Bahasa Inggris maka dibawahnya ditulis ulang menggunakan Bahasa
Indonesia, begitu sebaliknya.
Penulisan Nama dan Alamat
1. Nama penulis diketik dibawah judul, ditulis lengkap tanpa menyebut gelar, diketik rata tengah (center)
dan ditebalkan (bold). Nama diketik dengan font Times New Roman ukuran 10.
2. Apabila penulis lebih dari satu maka dipisahkan dengan tanda koma (,) dan kata ‘dan’.
3. Alamat penulis berupa nama dan alamat instansi tempat bekerja. Jika penulis lebih dari satu maka diberi
nomor urut dengan format superscript. Jika penulis memiliki alamat yang sama cukup ditulis dengan satu
alamat saja.
4. Alamat surat elektonik (email) ditulis dibawah nama penulis.
5. Jika alamat lebih dari satu maka harus diberi tanda asterisk (*) dan diikuti alamat berikutnya.
Penulisan Abstrak dan Kata Kunci
1. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia (75-250 kata) dan Bahasa Inggris (75-200 kata).
2. Abstrak ditulis dalam satu paragraf tanpa acuan, kutipan, dan singkatan. Terdiri atas empat aspek, yaitu:
tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, dan kesimpulan penelitian.
3. Apabila artikel menggunakan Bahasa Indonesia maka abstrak dalam Bahasa Inggris didahulukan begitu
juga sebaliknya.
4. Kata kunci ditulis dengan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (3-5 kata) dipisahkan semicolon (;)

5.

Abstrak dan kata kunci diketik dengan font Times New Roman ukuran 10, miring (italic), dan ditebalkan
(bold).

Penyajian Tabel
1. Judul ditampilkan dibagian atas tabel, rata kiri (align text left).
2. Setiap tabel diberi penomoran dengan menggunakan angk arab (Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3,.....).
3. Font menggunakan Times New Roman dengan ukuran 8-11.
4. Pada bagian bawah rata kiri dicantumkan sumber atau keterangan tabel.
Penyajian Ilustrasi (Gambar, Grafik, Foto, dan Diagram)
1. Semua ilustrasi ditampilkan ditengah halaman (center).
2. Keterangan ilustrasi ditampilkan dibawah ilustrasi menggunakan Font Times New Roman dengan ukuran
10. Ditempatkan di tengah (center). Diharuskan menyertakan sumber ilustrasi didalam kurung.
3. Semua ilustrasi dalam naskah dimasukkan dalam kategori gambar dan diurutkan dengan nomor arab
(Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3, .....).
Kutipan (citation)
1. Kutipan harus relevan dengan topik yang dibahas penulis.
2. Gaya kutipan Chicago Manual of Style 16th edition (author-date) memuat nama penulis spasi tahun koma
(,) halaman, sebagai contoh:
Pada paruh kedua Plestosen Akhir (ca. 60 kya) hingga permulaan Holosen, gua dan ceruk menjadi lokasi
hunian yang ideal bagi manusia. Hal ini ditandai oleh bermunculannya situs-situs gua dan ceruk hunian
yang berumur Plestosen Akhir—Awal Holosen di kawasan karst (Simanjuntak dan Asikin 2004, 13–16;
Simanjuntak dan Sémah 2005, 373–375).
Daftar Pustaka
1. Daftar pustaka ditulis secara alfabetis dan kronologis.
2. Daftar Pustaka memuat minimal 10 buku atau jurnal yang terkait langsung dengan tulisan (buku yang
dipakai).
3. Cara pengutipan dan penulisan daftar pustaka menggunakan teknik Chicago Manual of Style 16th edition
(author-date). Contoh:
Simanjuntak, Truman, dan Indah Nurani Asikin. 2004. “Early Holocene Human Settlement in Eastern
Java.” Indo-Pacific Prehistory Association Bulletin 24 2: 13–19.
Simanjuntak, Truman, dan François Sémah. 2005. “Indonesia-Southeast Asia: climates, settlements, and
cultures in Late Pleistocene.” Comptes Rendus Palevol, Climats-Cultures-Societes aux temps
préhistoriques, de l’apparition des Hominidés jusqu’au Néolithique, 5 (1-2): 371–79.
Rapp, George. 2009. Archaeomineralogy. 2 ed. Berlin: Springer.
4.

Rujukan harus relevan dengan topik yang ditulis serta konsisten antara badan tulisan (kutipan) dengan
Daftar Pustaka acuan. Redaksi menyarankan penulis menggunakan fitur manajemen bibliografi seperti
Zotero atau Mendeley.

Penulisan Biodata Penulis
1. Biodata terdiri atas foto, nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, dan kepakaran.
2. Setiap penulis diharuskan melampirkan biodata.
3. Nama penulis ditempatkan di atas, rata kiri (align text left), dan ditebalkan (bold).
4. Biodata diketik dengan font Times New Roman ukuran 12.
Lain-lain
1. Artikel dikirim sebanyak 2 eksemplar (hard copy) ke alamat Balai Arkeologi Sumatera Selatan (Balar
Palembang) atau melalui surel: redaksibalar@gmail.com (soft copy Ms. word, latex, dll.).
2. Kepastian pemuatan atau penolakan artikel diberitahukan secara tertulis melalui surel (email) dengan
disertai dokumen hasil review oleh mitra bestari (dalam format .pdf) .
3. Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.
4. Penulis akan mendapatkan softcopy dalam format .pdf yang dikirim melalui surel serta versi cetak melalui
pos.

